
Підійшов до за-
вершення черговий
навчальний рік. Для
кожного він був не-
простим, різним. Ко-
мусь він запам’ята-
ється більше, ніж
інші, а для декого
нічим не вирізняти-
меться. Тому ми ви-
рішили розпитати
наших учнів та вчи-
телів про їхні вра-
ження від 2013/14
н.р.

Наталія Дмитрів-
на Богач  (вчитель
природознавства) -
Рік був досить важкий,
багато вчителів хворі-
ли. Крім того, значна
частина навчального
процесу супроводжу-
валася спостереження-
ми за важкими подіями
в Україні.

Віталій Мельник

(9-Б) – Протягом навча-
льного року запам’ятала-
ся та велика кількість
уроків, які у нас були,
завдань, які на них дава-
ли, і робота, яку ми ви-
конували.

Анна Фанта (7
клас) – Для мене цей рік
виявився чудовим. Було
досить багато спортив-

них змагань. Багато часу
я проводила з друзями.

Микола Іванович

Чим запам'ятався навчальний рік, що минув
Басай (вчитель мате-
матики) – Найбільше
запам’яталися погані
новини в Україні. А що-

до школи, то тут яскра-
вий спогад залили діти
6-А класу, які є надзви-
чайно веселими.

Катерина Залуць-
ка (7 клас) - Мені цей
рік запам’ятався тим, що
я могла проводити бага-

то часу з друзями. Я
була щаслива.

Іван Панченко (9-
А) – Мені цей рік запа-
м’ятався чудовими уро-

ками,була можливість
навчатися та дізнавати-
ся багато нового.

Марія Іванівна
Ярмола - У цьому році
проводилось багато
конкурсів діти брали
участь у них.Це було
весело і чудово.

Опитування провела
Анна Жемела



9 травня - не лише День перемоги
1989, 1994, 1999, 2004,
2009, а також ті, хто
покинув шкільне гніздо
минулого року.

Ведучими свтяа тра-
диційно були вчителі
української мови Мирос-
лава Степанівна Куліє-
вич та фізкультури Сте-

У світлиці нашої
школи  п е д а г ог -
організатор Наталя
Радіонівна Рудкевич
з учнями 6-8-х класів
провела повчальний
виступ про права ди-
тини.

Розпочалася подія з
вступного слова органі-
затора. А далі були
справжні судові засідан-
ня з суддею, позивача-
ми та відповідачами.
Тільки герої казкові,
виявляється, що були
порушені права персо-
нажів з відомих казок.

Суддя М. Левандов-
ський справедливо і
професійно прийняв
рішення по усіх справах

і присутні в залі з ним
погодились, оскільки
вони також були актив-
ними учасниками казко-
вого суду.

Суд розглянув чоти-
ри справи між Черво-
ною шапочкою (Бурин
Б. учениця 6-Акл.) і Во-
вком (Лука Руслан Уч.
-Акл.), Сніговою коро-
левою (Фанта А. –
уч.7кл) та Гердою
(Юлова Ю. уч.7кл), Бу-
ратіном (Мидель Р. уч. 6
-Акл) та Карабасом-
Барабасом (Іванов О.
уч. 6-кл), Попелюшкою
(Прибула В. уч. 6-Акл).
і Мачухою (Матушик Р.
6-Акл.).

Свято супроводжу-

У школі відбувся суд між Червоною
Шапочкою і Вовком

9 травня у школі-
інтернаті відбулася
традиційна зустріч з
випускниками.

У шкільному клубі
зібралися колишні учні
нашої школи. Так, серед
них були випускники
1969, 1974, 1979, 1984,

«Українська полька».
Також глядачі побачили
танці "Подарунок для
мами".

Четвертокласник Ан-
тон Бодяко зачитав
вірш "Думи мої думи", а
другокласниця Вікторія
Горяча виконала пісню
"По діброві вітер виє".

Також на зустрічі з
випускниками на сцені
шкільного клубу висту-
пила агіт-бригада, вока-
льний ансамбль
«Колорит».

«Ми не прощаємось з
вами, ми тільки кажемо
«До побачення! До но-
вих зустрічей!». І не
треба чекати знов 5 ро-
ків, щоби знову прийти
до школи на зустріч.
Пам’ятайте, школа зав-
жди рада вам!», - таки-
ми словами завершили
ведучі чергову зустріч з
випускниками.

Роман Мидель,
Остап Турій

пан Євгенович Маяк.
Перед колишніми

учнями школи-інтернату
виступили творчі колек-

тиви нашого
навчального
закладу. Се-
ред них – ор-
кестр народ-
них інструмен-
тів.
Глядачів жар-
тівливою хо-
реографічною
композицією
«Варенички»
порадували
учениці 4-А
класу та "це
моя земля" у
виконанні уч-
нів 6-7 класів.
Ансамбль уч-
нів 6,9,10 кла-
сів заспівав

пісню "Потоптали сте-
жичку".

Хореографічний ко-
лектив «Іскринка» ви-
конав танець

валось декламуванням
віршів ученицею 8-Акл.
А.Тригубець.

Із глядачами педа-
гог-організатор провела
ігри «Вірю- не вірю»,

Цей виступ був дійс-
но повчальним,адже
був викладений у ціка-
вій формі, яка сподоба-
лась глядачам.

Ігор Гнідець



З метою виховання
в учнів інтересу до
вивчення іноземної
мови та вдосконален-
ня навичок та вмінь
учнів нещодавно у

нашій школі-
інтернаті було прове-
дено День англійсь-
кої мови.

Під час Дня англій-
ської мови було прове-
дено конкурс проектних
робіт на тему
«Англійські письменни-
ки». У цьому взяли
участь учні 7-11-х кла-
сів. Учні творчо поста-
вилися до виконання
цього завдання і гарно
висвітлили життя і твор-
чість письменників.

Учні 2-А класу за-
просили усіх молодших
школярів на свято
«Весела англійська».
Вони продемонстрували
свої знання з англійсь-
кої та виявили дотеп-
ність та кмітливість, на-
магаючись заохотити
свого гостя, Незнайка
(уч. 4-А класу Антон
Бодяко) вчити англійсь-
ку.

На святі перебувала
сама Англійська Мова
(уч. 4-А кл. В. Сабан),
яка і провела урок з
вивчення іноземної мо-
ви. Учні повторювали
слова з тем «Кольори»,
«Сімя», «Алфавіт» та
«Тварини».

З учнями 10-го класу

Учні 10 класу "подорожували" до Лондона
була проведено заочну
екскурсію по найвизна-
чніших місцях Лондона.
На основі вивченої лек-
сики десятикласники
повинні були навчитися

орієнтуватися у таких
життєвих ситуаціях як
купівля квитків, прохо-
дження митного контро-
лю, екскурсія по Лондо-
ні та відвідування моло-
діжного кафе.

Група учнів, що, у
рамках Дня англійської
мови, зайняли І місце  в
конкурсі з англійської
мови, мали можливість
«відвідати» Лондон
(Ірина Брик, Олег Соль-
чаник, Мар’яна Бодяко,
Світлана Мідик, Настя
Павлова Настя). Вони
вирішують, що будуть
«летіти» у Лондон –
«збирають» і «купують»
квитки у касі аеропорту
(клерк – Юрій Карюк).

Опісля  проходять мит-
ний контроль (митник –
Юрій Пелипець). Після
цього проходять особи-
стий контроль (митник
– Марія Теглівець). Біля
літака  їх зустріла стюа-
рдеса (Марта Теглі-
вець). У літаку вони ве-
ли розмову про те, що
би хотіли  побачити у
столиці Великобританії.

При посадці літака
учнів «зустріли» два
гіда (Юлія Гедз, Ірина
Клебан). Вони
«показали» учням най-
визначніші місця Лондо-
на, серед яких – Вестмі-
нстерський палац.

У молодіжному кафе
учні «замовили» їжу
(офіціант – Юрій Пели-
пець). Там вони слуха-
ли пісні у виконанні Со-
фії Танчин та деклама-
цію вірша «My Hearts in
the Higlans».

Проведення предме-
тного дня не тільки
сприяло поглибленню
знань з англійської мо-
ви, а й стало джерелом
позитивних емоцій. У
свою чергу, це підвищи-
ло мотивацію до ви-
вчення культури іншої
країни.

Анна Жемела

Зайчик
У лісі серед трав

Зайчик квітів назбирав
Та й у місто поскакав –
Квіти  всім подарував.

Марія Мацелко,
6-Б клас

Прихід  весни
Тук, тук, тук,

Закричав веселий жук,
На гармошці грає,
В дуду заграває,

Всіх дітей розвеселяє
А дівчатка гарненькі,
Фіалочки синенькі,
Грають вигрівають,

Веселі пісеньки співа-
ють.

А хлоп’ятка,
Як веселі горобенятка,

У лови грають,
Дівчат розвеселяють.

Юлія Фірс,
6-Б клас



Нещодавно у на-
шій школі відбувся
тиждень духовності.
Участь у ньому брали
усі учні школи. Орга-
нізаторами заходу
були вчитель христи-
янської етики Галина
Романівна Думич і
педагог-організатор
Наталя Радіонівна
Рудкевич.

Тиждень розпочався
з спільної молитви, яку
на лінійці відправив
отець Михайло Гнідець.
Священик ознайомив
учнів з біблійними леге-
ндами, притчами і мора-
лями. Організатори роз-
дали по класам наста-
нови на тиждень, які
потрібно виконувати.

Іншого дня шкільний
психолог Галина Ігорів-
на Лещишин провела
конференцію на тему
«Тіло – храм Святого
Духа». Вона булла при-
свячена профілактиці
запобігання ранніх ста-
тевих стосунків та пере-
ривання незапланованої
вагітності. Для спілку-
вання були запрошені
отець Роман Улицький,
лікар-гінеколог Рава-
Руської поліклініки Ок-
сана Іванівна Нагабась,

Цікавий та пізнавальний Тиждень духовності

методист відділу освіти
Жовківської РДА В. Се-
ліверстова.

На конференції були
показані уривки з філь-
му «Обери життя», учні
зачитали вірш «Крик
залишеного немовля-
ти», статю з газети
«Життя або смерть, або
для чого плодити злид-
ні» і відеокліпи пісень у
виконанні сучасних ви-
конавців.

У середу вихователь
Іванна Йосипівна Турій
провела для учнів майс-
тер-клас із написання
писанок. Учні навчились
такому виду писанкарс-
тва як траурна писанка
(писанка, виготовлена з
допомогою оцту). Під
час роботи вихваотель
розповіла про різновиди
символів для яєчок. Та-
кож під час майстер-
класу було показано
фільм «Несподівана зу-
стріч».

У четвер вчитель
християнської етики
Галина Романівна Думич
провела для учнів кон-
церт на християнську
тему. Свято супрово-
джувалось  піснями у
виконанні ансамблю
дівчат 10-11-х класів.

Учні 6-х класів інсцені-
зували притчу «Наше
серце».

Головним на концер-
ті було змагання BIBLE-
ринг, у якому брали
участь учні 5-8-х кла-
сів. Конкурс складався
з трьох турів. У перерві
між ними організатор
ставили питання учням
у залі, правильно відпо-
вівши на яківони могли
заробити заохочувальні
призи.

За результатами кон-
курсу BIBLE-рингу, пе-
р е мо ж ц я м и  с т ал а
«Команда Зеленого сер-
дечка». У кінці концерту
усі в залі співали пісню
«За все тобі я дякую».

У п’ятницю педагог-
організатор Наталя Ра-
діонівна Рудкевич і вчи-
тель християнської ети-
ки Галина Романівна
Думич провели для уч-
нів 5-8 класів інтелекту-
ально -розвиваючий
квест «Сторінками жит-
тєвого і духовного шля-
ху Осипа Лещука».

Дорога гри склада-
лась з декількох етапів
(станцій). На першій
зупинці учні побували
біля родинного гнізда
відомого церковного
діяча нашого міста. Там
вони дізнались біогра-
фію Осипа Лещука, по-
чули про його діяння.

Оскільки 2014 рік є
роком Шевченка, то на-
ступна станція була біля
пам’ятника цього про-
рока. На цій зупинці
учні розв’язували крос-
ворд по біографії і тво-
рам Шевченка. Далі діти
зупинились в каплиці
Матері Божої, що у
центрі міста. Там вони
помолились і почули
про історію заснування
каплиці. Наступна зупи-
нка була в музеї церко-
вних діячів Рави-
Руської. Там вони дізна-
лись більше про Осипа
Лещука. Після квесту
учні втомлені і задово-
лені  йшли до школи.

Цього ж дня, ввече-
рі, педагоги школи по-
вели учнів у церкву Во-
знесіння Христового, де
отець Роман провів для
них дитячу Хресну до-
рогу. Деякі з учнів чита-
ли стації.

Тиждень духовності
вдався. Організатори
вдало провели цей тиж-
день. Під час заходу
учні були слухняніші і
стали більш духовними.
Вони змогли зрозуміти,
які муки відчув Ісус
Христос заради усіх лю-
дей.

Михайло
Левандовський



У сьогоднішній
рубриці
«Учительська» ми
розповімо про вчи-
теля музики, керів-
ника дитячого орке-
стру народних ін-
струментів школи-
інтернату Петра Іва-
новича Ярмолу.

Петро Іванович –
равчанин. Тут він на-
родився, провів дитячі
роки та навчався у
школі №1. Після закін-
чення останньої, на
шляху до професії пе-
дагога Петро Ярмола
навчався і закінчив
Львівську училище
культури і мистецтв. У

школі-інтернаті він
працює з …. року.

- Петре Іванови-
чу, як зародився ди-
тячий оркестр на-
родних інструмен-
тів? – запитали у вчи-
теля музики, адже са-
ме цей колектив вже
не один рік є широко
відомим не лише у Ра-
ві, а й поза нею.

- Це було у 1991
році. У школі на той
час існували духовний
і естрадний оркестри.
Ми закупили музичних
інструментів. Так і за-
родився колектив.

За більш як 20 ро-
ків існування дитячого

оркестру народних ін-
струментів у школі-
інтернаті, його учасни-
ками загалом було
близько 180 учнів. Пе-
тро Іванович зізнаєть-
ся, що не зі всіма діть-
ми було легко, адже
чимало з них не мали
музичної освіти, здобу-
тої у музичній школі.

- Траплялося, що
витрачаєш багато часу
на те, аби навчити ді-
тей грати на музичних
інструментах. Як пра-
вило, вдається навча-
ти усіх, але були й та-
кі, хто так і не зміг
опанувати музичний
інструмент, - згадує
Петро Іванович.

- Що найважче
дається у організації
оркестру?

- Мабуть, найсклад-
нішим етап у цьому
процесі є знайти дітей,
які б не лише хотіли
грати на музичних ін-
струментах, а й робити
це, будучи частиною
колективу.

Крім того, що Петро
Ярмола є керівником
дитячого музичного
колективу, він очолює
ще й дорослий оркестр
народних інструментів.

- Які особливості
роботи у дитячому
та дорослому колек-
тивах?

- Вони є майже од-
наковими, - розповів
Петро Іванович. – У
обох випадках необ-
хідно добитися того,
аби звучання було
злагодженим, акордо-
вим, ритмічним, була
зіграність колективу,
який зміг би передати
задум автора твору.

- Ви – людина з
хорошим почуттям
гумору. Розкажіть
смішний випадок із
життя…

- Коли я ще грав в
оркестрі в училищі
наш диригент дуже не
любив ударного ін-
струменту. І коли в
творі потрібно було
заграти на великому
барабані ми зіграли
занадто голосно. Так
було ще два рази, а на
четвертий ми взагалі
не зіграли у свою но-
ту. Диригент зупинив і
сказав, що все було
добре, але можна було
ще тихіше грати.

- Мені відомо, що
Ви граєте на бага-
тьох інструментах. А
на яких саме?

- На баяні, сопілці,
домбрі, піаніно, бара-
бані. Останній є моїм
основним інструмен-
том.

Руслана Матушик
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